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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى  يرجى من. عدم التأثير على المناخ

ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على . االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 النباتية الصحة تدابير هيئة

 الدورة الثامنة

 1122نيسان /أبريل 21-8روما، 

 الالئحة الداخلية لمكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 2-2-7 البند

 من إعداد أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

      
علةى أن يعةّد مكتةب  7002في دورتها الثانيةة عةام ( الهيئة)اتفقت هيئة تدابير الصحة النباتية  -1

 .الهيئة الئحته الداخلية الخاصة به تمهيداً العتمادها في دورة الحقة من دورات الهيئة
 
فةي وناقش مكتةب الهيئةة .  ، انتخبت الهيئة في دورتها الثالثة مكتباً جديداً لها7002وفي سنة  -7

. الئحته الداخليةة اسةتناداً إلةى اقتةراد تقةّدم بةه رئةية الهيئةة 7002حزيران /أول اجتماع له في يونيو
وُعرضت نتائج هذه المباحثات، باإلضافة إلى اقتراحات بشأن اختصاصةات مكتةب الهيئةة والئحتةه 

تراتيعي الداخليةةة، علةةى االجتمةةاع العااةةر لعماعةةة العمةةل ايةةر الرسةةمية المعنيةةة بةةالتخ ي  االسةة
 .والمساعدة الفنية لمزيد من المناقشات

 
، ُدعيت الهيئةة فةي دورتهةا الرابعةة إلةى إبةداد مةا لةديها مةن م حظةات علةى 7002وفي سنة  -3

مشةةروع اختصاصةةات مكتةةب الهيئةةة والئحتةةه الداخليةةة وإلةةى اعتمادهمةةا، ايةةر أنهةةا لةةم تتوصةةل إلةةى 
 .7011ولم تُبذل أي جهود إلنعاز هذا العمل حتى عام . إجماع بشأن اعتماد هاتين الوثيقتين

 
تشةةرين الول /وفةةي أعقةةام المناقشةةات التةةي تخللةةت اجتمةةاع مكتةةب الهيئةةة فةةي اةةهر أ تةةوبر -4

ايةر أّن أعضةاد . ،  ان هناك إجماع على ضرورة وجود الئحةة داخليةة لتفعيةل عمةل المكتةب7011
أقّروا بضةرورة أن تتر ةز العهةود علةى إعةداد مشةروع الئحةة داخليةة بحيةت يةتّم اعتمادهةا  المكتب

 .(7013)خ ل الدورة الثامنة للهيئة 
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 7013وسةةعياً إلةةى عةةرع مشةةروع ال ئحةةة الداخليةةة علةةى الةةدورة الثامنةةة للهيئةةة فةةي سةةنة  -5
يز تعقد اجتماعةات لهةا مةن معموعة تر ( 7017)بغرع اعتماده، أنشأت الهيئة في دورتها السابعة 

أجةل صةيااة الئحةة داخليةة لمكتةةب الهيئةة، باإلضةافة إلةى وضةةع خ ةوط توجيهيةة النتخةام رئةةية 
 .الهيئة ونائبه

 
تشةةرين /وخةة ل االجتمةةاع الةةذي عقدتةةه معموعةةة التخ ةةي  االسةةتراتيعي فةةي اةةهر أ تةةوبر -6

 . ئحته الداخلية، اعتبرت المعموعة أّن المكتب هو المسؤول عن إعداد ال7017الول 
 
، طلب إلةى المانةة 7017تشرين الول /وخ ل االجتماع الذي عقده المكتب في اهر أ توبر -2

عمةا إاا  انةت ( الفةاو)الحصول على مشورة مكتب الشؤون القانونية في منظمة الاذية والزراعةة 
ة تسةهي ً لعمليةة ال ئحة الداخلية لمكتب الهيئة تصةل  لن تكةون موضةع توصةية صةادرة عةن الهيئة

اعتمادهةةا وتعةةديلها واتفةةق المكتةةب، رهنةةاً بتلةةل المشةةورة، علةةى اقتةةراد أن تكةةون ال ئحةةة الداخليةةة 
 .لمكتب الهيئة موضع توصية صادرة عن الهيئة

 
وبعد دراسة م ّولة واستعراع مفّصل، أفاد مكتب الشؤون القانونية في الفةاو بةأّن ال ئحةة  -2

مكةةن أن تكةةون موضةةع توصةةية صةةادرة عةةن الهيئةةة وهةةي تةةرد بالفعةةل فةةي الداخليةةة لمكتةةب الهيئةةة ي
 .بهذه الوثيقة 1الملحق 

 
 :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية مدعوة إلى -2
 

بوصةةفها توصةةية صةةادرة عةةن هيئةةة تةةدابير  ال ئحةةة الداخليةةة لمكتةةب الهيئةةة اعتمةةاد (1)
  .الصحة النباتية



CPM 2013/23 Rev1 3 

 

 

 1الملحق 
 

 الالئحة الداخلية لمكتب
 هيئة تدابير الصحة النباتية

 
 الغرض من إنشاء المكتب -1المادة 

 

حةةول ( الهيئةةة)إّن الغةةرع مةةن إنشةةاد المكتةةب هةةو إع ةةاد توجيهةةات لهيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة 
التوجه االستراتيعي واإلدارة الماليةة والتشةغيلية لنشة تها بالتعةاون مةع جهةات أخةرو بعةد موافقةة 

 .الهيئة
 

ويؤّمن . أعضاد المكتب، حسب المقتضى، الهيئة في تأدية مهامها اإلدارية والتشغيليةويعاون أيضاً 
المكتب االستمرارية في إدارة الهيئة من خ ل تمثيل جميع أقاليم الفاو فيه، وهو يسةهّل التعبيةر عةن 

 .مختلف اآلراد حول المسائل االستراتيعية واإلدارية واإلجرائية بصورة مستمّرة
 

 وظائف المكتب -2المادة 
 

 :يؤدي المكتب الوظائف التالية
 

  الحةةرع علةةى ت بيةةق برنةةامج عمةةل هيئةةة تةةدابير الصةةحة النباتيةةة بفعاليةةة بالتعةةاون مةةع
 .المانة

  رفةةع توصةةيات لتحسةةين إدارة الهيئةةة وإع ةةاد توجيهةةات اسةةتراتيعية وتأديةةة النشةة ة
 .المالية والتشغيلية

  اإلدارية والتشغيلية في معاالت معيّنة منها مث ً معاونة الهيئة لكي تؤدي مهامها: 
o  ت بيق اإلطار االستراتيعي ل تفاقية الدولية لوقاية النباتات 
o معالعة مسائل معيّنة تو لها إياها الهيئة 
o  تقديم المساعدة في معال التخ ي  واإلدارة المالية 

 رهةا مةن الجهةزة إسداد المشورة وإع ةاد إراةادات وتوجيهةات لزجهةزة الفرعيةة ولغي
 بين الدورة العامة والخرو من دورات الهيئة

 
 العضوية -3المادة 

 

تنتخب هيئة تدابير الصحة النباتية أعضاد المكتب طبقةاً لحكةام المةادة الثانيةة مةن ال ئحةة الداخليةة 
. اليتينويشغل العضاد مناصبهم لوالية مدتها سنتان ويعوز انتخابهم لواليتين إضافيتين متت. للهيئة

ويعوز في حاالت استثنائية لي من الطراف المتعاقةدة فةي االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات تقةديم 
أو )طلب إلى الهيئة إلعفائه من هذه المادة والسماد لعضو مةن العضةاد بةأن يخةدم لواليةة إضةافية 

 (.أ ثر
 

 استبدال األعضاء -4المادة 
 

تُسمي الطراف المتعاقدة بديلين عن أعضاد المكتب وتعرع الترايحات على هيئة تدابير الصحة 
ويكون العضاد البديلون مؤهلين لن يكونوا أعضاد في المكتب  ما نّصت عليه .  النباتية لتأ يدها

ل تعّذر على وفي حا. ويحدد  ل إقليم من أقاليم الفاو عضوين بديلين اثنين  حد أقصى.  هذه اللوائ 
أحد أعضاد المكتب حضور اجتماع من االجتماعات، يعوز للعضةو البةديل أن يحةّل محلّةه فةي الةل 

وإاا تعةّذر علةى أحةد أعضةاد المكتةب حضةور االجتماعةات لفتةرة طويلةة لسةبام .  االجتماع بعينةه
د المكتةب، قاهرة أو في حال استقال من منصبه وإاا لم يعد يستوفي المؤه ت الم لوبة لدو أعضةا
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. يحّل عندها العضو البديل محّل العضو في المكتب للفترة المتبقية من الوالية التي انتُخب من أجلهةا
 .يعب أن يكون العضو البديل من نفة اإلقليم الذي ينتمي إليه العضو في المكتب الذي يتّم استبداله

 
 الرئيس -5المادة 

 
 .فسه رئية المكتبيكون رئية هيئة تدابير الصحة النباتية هو ن

 
 االجتماعات -6المادة 

 
يتةةألف . تُعقةةد اجتماعةةات المكتةةب بنةةاد علةةى دعةةوة يوجههةةا أمةةين االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات

. يعقد المكتب اجتماعين اثنين له في السةنة علةى القةلّ . النصام القانوني من أالبية أعضاد المكتب
لوقايةة النباتةات أن يةدعو إلةى عقةد اجتماعةات للمكتةب  لمةا دعةت  ما يعوز لمين االتفاقية الدولية 

الحاجة إفساحاً في المعال للقيةام بةأي أنشة ة محةددة ال تةزال عالقةة قبةل انعقةاد الةدورة التاليةة لهيئةة 
 .تدابير الصحة النباتية أو االجتماع المقرر للمكتب

 
 .كتب الهيئةوفي حال ايام الرئية، يرأس االجتماع نائب للرئية يختاره م

 
ويعةوز للمكتةب دعةوة الخبةراد إلةى . وتكون جلسات المكتب مغلقة إال إاا قةرر المكتةب خة ف الةل

ويحضر اجتماعات المكتةب أمةين االتفاقيةة . إسداد المشورة أو إع اد معلومات عن مواضيع معيّنة
 الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لوقايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات أو مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن يعيّنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه

 . لتمثيله فيها
 

 القراراتصنع  -7المادة 
 

يُشار في تقارير االجتماعات إلى الحاالت التي يتعةّذر فيهةا التوصةل إلةى .  تُتخذ القرارات باإلجماع
 .إجماع وتُحال إلى هيئة تدابير الصحة النباتية إلع اد توجيهاتها واتخاا اإلجرادات ال زمة
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 الوثائق والسجالت والتقارير -8المادة 
 

ية هيئة تدابير الصحة النباتيةة ونائبةه جةدول أعمةال مؤقةت الجتماعةات يعّد المين بالتعاون مع رئ
 .المكتب ويتيحه لعضاد المكتب قبل أربعة أسابيع من بدد  ل اجتماع إاا أمكن الل

 
وتتةةي  المانةةة وثةةائق االجتماعةةات لعضةةاد المكتةةب فةةي  أقةةرم فرصةةة ممكنةةة  بعةةد إعةةداد جةةدول 

 .العمال المؤقت
 

ويعهز التقرير بعد اهر واحةد علةى انعقةاد . بسع ت المكتب وبمحاضر اجتماعاتهوتحتفظ المانة 
 . ل اجتماع ويُنشر على البوابة الدولية للصحة النباتية

 
 .ويقدم الرئية للهيئة تقريراً سنوياً عن أنش ة المكتب

 
 اللغة -9المادة 

 
 .يؤدي المكتب عمله باللغة اإلنكليزية ما لم يقرر خ ل الل

 
 التعديالت -11المادة 

 
تُعتمةةةد هةةةذه اللةةةوائ  والتعةةةدي ت واإلضةةةافات عليهةةةا بأالبيةةةة ثلثةةةي أعضةةةاد الهيئةةةة الحاضةةةرين 

 . ساعة على القّل باقتراد التعديل أو اإلضافة 74والمصّوتين، ارط إرسال إاعار قبل 
 
 


